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GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA COLINELE BUZAULUI 

FINANTAT PRIN PROGRAMUL NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA – AXA IV 
LEADER 

 
Informare privind rezultatele obtinute de GAL Colinele Buzaului  

in implementarea strategiei de dezvoltare locala 
 
 Pe parcursul perioadei de functionare (februarie 2013 – iulie 2015) GAL “Colinele 
Buzaului” a lansat un numar total de 12 apeluri de selectie – 5 apeluri in anul 2013 si 7 apeluri in 
anul 2014. 
 In urma acestor apeluri s-au depus la GAL un numar de 98 de proiecte pe 8 masuri din 
care: 
 90 de proiecte au fost conforme; 
 86 de proiecte au fost eligibile; 
 78 de proiecte, in valoare totala de 3.171.131 euro, au fost selectate si depuse la AFIR. 

 
Cele 78 de proiecte depuse la AFIR sunt: 

 
 64 eligibile in valoare totala de 2.548.441 euro, reprezentand 99,94 % din suma de 

2.550.000 euro alocata pentru finantarea de proiecte; 
 12 neeligibile; 
 2 retrase; 

 
Repartizarea pe masuri a celor 64 de proiecte eligibile: 

 
 3 pe masura 411-111 - „Formare profesionala, informare si difuzare de cunostinte” in 

valoare totala de 22.732 euro; 
 14 pe masura 411-112 - „Instalarea tinerilor fermieri” in valoare totala de 424.000 euro; 
 4 pe masura 411-121 - „Modernizarea exploataţiilor agricole” in valoare totala de 79.657 

euro; 
 19 pe masura 411-141 - „Sprijinirea fermelor agricole de semi-subzistenţă” in valoare 

totala de 85.500 euro; 
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 4 pe masura 413-312 – „Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de micro-intreprinderi” in 
valoare totala de 262.561 euro; 

 4 pe masura 413-313 – „Încurajarea activităţilor turistice” in valoare totala de 354.745 
euro; 

 14 pe masura 413-322 - "Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunătăţirea serviciilor de 
bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a moştenirii rurale" in 
valoare totala de 1.299.649 euro; 

 2 pe masura 421 – „Implementarea proiectelor de cooperare” in valoare totala de 19.600 
euro. 
 
Pentru toate cele 64 de proiecte beneficiarii au semnat contractele de finantare in valoare 

totala de 2.548.441 euro, reprezentand 99,94 % din suma de 2.550.000 euro disponibila pentru 
finantarea de proiecte. 
 Pe parcursul perioadei de implementare, pana in iulie 2015, Agentia pentru Finantarea 
Investitiilor Rurale (AFIR) a platit beneficiarilor GAL “Colinele Buzaului” sume in valoare 
totala de 806.895 euro. 
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